
DE LUSTRUM VIERING, 50 JAAR ROCH

Aanmeldingsformulier voor de viering van het 50 jarig bestaan van de ROCH  

19 september 2021 - Kasteel Woerden 

Naam van het ROCH lid  
Adres  

PC + Woonplaats  
Email adres  

Telefoonnummer  
Rover type  

Kenteken  
Bouwjaar  

Deelname kosten  Eenheid Totaal 
ROCH lid 1x € 30,00 € 30,00 

Overige familie  € 20,00 € 
Kind < 12 jaar  GRATIS € 

Plaquette gelimiteerd 1x € 15,00 € 
 Totaal bedrag € 

 
Aanmelding bij voorkeur via 50jaar@roverclub.nl of per post aan de ROCH, 
p/a Kruiswaal 3, 1161 AL  ZWANENBURG. Betaling aan IBAN: 
NL05INGB0002609812 ten name van Rover Owners’ Club Holland. 

De Plaquette (grill badge) wordt gemaakt in een gelimiteerde oplaag dusdanig 
dat er 50 stuks voor leden beschikbaar zijn. Zij worden toegekend op basis van 
het moment dat de betaling voor deelname door de penningmeester is 
ontvangen. Bij overtekening wordt de € 15,00 zo spoedig als mogelijk terug 
gestort op de rekening waar de betaling van ontvangen werd.  

Er zijn 60 parkeerplaatsen op het terrein van het kasteel, deze worden 
uitgegeven op basis van de senioriteit van Uw Rover, vermeld daarom het type, 
kenteken en bouwjaar. Verder zijn er parkeerplaatsen beschikbaar rond en de 
nabijheid van het kasteel. 

 

 

Aanmelding bij voorkeur via 50jaar@roverclub.nl of per post aan de ROCH, p/a Kruiswaal 3, 1161 AL  ZWANENBURG. 
Betaling aan IBAN: NL05INGB0002609812 ten name van Rover Owners’ Club Holland.
De Plaquette (grill badge) wordt gemaakt in een gelimiteerde oplaag dusdanig dat er 50 stuks voor leden 
beschikbaar zijn. Zij worden toegekend op basis van het moment dat de betaling voor deelname en de Plaquette 
door de penningmeester is ontvangen. Bij overtekening wordt de € 15,00 zo spoedig als mogelijk terug gestort op 
de rekening waar de betaling van ontvangen werd. 
Er zijn 60 parkeerplaatsen op het terrein van het kasteel, deze worden uitgegeven op basis van de senioriteit van 
Uw Rover, vermeld daarom het type, kenteken en bouwjaar. Verder zijn er parkeerplaatsen beschikbaar rond en de 
nabijheid van het kasteel.

19 september 2021  -  Kasteel Woerden - 50jaar@roverclub.nl


